
NOWOŚCI (marzec 2020) 
 
 
Zapraszamy do przejrzenia nowości w katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  

Polecamy: 

Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim 
systemie prawa / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. - Warszawa : 
Difin, 2019 
 
Autorki w sposób kompleksowy przedstawiają problematykę 
traumy dziecięcej na gruncie przepisów prawa. Sfera prawna 
wydaje się niezwykle istotna, albowiem dzięki niej możliwe jest 
dostosowanie systemu szkolnego do specyficznych potrzeb dzieci, 
co może wspomóc proces ich  zdrowienia. Książka skierowana jest 
do pracowników socjalnych, pedagogów w ich codziennej pracy, 
prawników, psychologów i studentów. Silną  stroną recenzowanej 
pracy jest powiązanie ze sobą zagadnień wywodzących się  

z różnych dyscyplin naukowych, co nie należy do zadań łatwych. Autorki z wielką swobodą 
poruszają się nie tylko w zagadnieniach konstytucyjnoprawnych i administracyjnoprawnych, 
przepisach prawa  międzynarodowego, rodzinnego i opiekuńczego, ale odnoszą się także do 
dorobku innych dziedzin nauki takich jak: psychologia, pedagogika,  medycyna czy 
neurobiologia. Świadczy to o dużej erudycji Autorek, ich sprawności intelektualnej oraz  
o znakomitej znajomości różnych gałęzi prawa: zarówno publicznego, jak i prywatnego. 
 

 
źródło opisu: https://ksiegarnia.difin.pl 
źródło okładki: https://ksiegarnia.difin.pl 
 

 
 

Jak pomóc dziecku z dysleksją : ćwiczenia dla uczniów klas 4-6.  
Cz. 2 / Anna Radwańska. - Warszawa : Difin, 2019 
 
Poradnik zawiera ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli i rodziców 
do wykorzystania podczas pracy z uczniem, aby stymulować jego 
rozwój i pozwolić osiągnąć sukces  edukacyjny. Docelowa grupa 
uczniów 4–6 klasa szkoły podstawowej. Główną cechą, którą 
wyróżnia proponowaną publikację jest to, że zawiera 
w przeważającej części praktyczne ćwiczenia, które rodzic sam 
może wykorzystać podczas wspólnej pracy nad zminimalizowaniem 
zaburzeń wynikających z dysleksji. 
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Zintegrowany mózg - zintegrowane dziecko : 12 rewelacyjnych 
strategii kształtujących umysł twojego dziecka / Daniel J. Siegel, 
Tina Payne Bryson ; przełożył Norbert Radomski. - Wydanie I 
(dodruk). - Poznań : Rebis, 2019 
 
Twój dwulatek wpada w histerię na środku sklepu, przedszkolak 
odmawia ubrania się, a piątoklasista dąsa się na ławce, zamiast 
grać na boisku. Czy dzieci spiskują, żeby życie ich rodziców było 
niekończącym się wyzwaniem? Nie – to tylko ich rozwijające się 
umysły przejmują ster! 
 
W tej pionierskiej książce autorzy w przystępny sposób przekazują 

nową wiedzę dotyczącą rozwoju mózgu człowieka. U dzieci, szczególnie małych, prawa 
półkula, odpowiedzialna za emocje, dominuje nad lewą półkulą, zawiadującą logicznym 
myśleniem. Nic dziwnego, że dzieci mogą mieć problem z kontrolowaniem swoich zachowań. 
Ta niezwykła książka dostarcza rodzicom skutecznego narzędzia w postaci 12 sprawdzonych 
strategii integracji umysłu, które zostały uzupełnione wyjaśnieniami, przykładami oraz 
ilustracjami. 
 
 
źródło opisu: https://www.rebis.com.pl 
źródło okładki: https://www.rebis.com.pl 
 
 
 
 

Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej / Iwona 
Chrzanowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA,  
© 2019 
 
O ile wiek XX zapoczątkował ruch Nowego Wychowania 
koncentrujący uwagę pedagogów i społeczeństwa na konieczności 
odejścia od tradycyjnej szkoły, o tyle wiek XXI uwrażliwia 
społeczeństwa na problemy dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. To kolejny etap humanizacji procesu kształcenia (...) 
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